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ي عر�ب

تعليمات االستخدام
ي جوف الفم أو المنطقة القحفیة.

جهاز Penguin II ُمعد لقیاس ثبات زرعات / غرسات / تركیبات األسنان �ف
المستخدمون المستھدفون

مقدمو الرعایة الصحیة المتخصصون وبیئات مرافق الرعایة الصحیة المتخصصة فقط. 

األشكال ومكونات النظام
ي العبوة

مشمول �ف   Penguin II الشكل 1 جهاز
ي العبوة

مشمول �ف الشكل 2 محطة الشحن   
ي العبوة

مشمول �ف   )MulTipeg Driver( 3 الشكل
غ�ي مشمول، يباع بشكل منفصل   )MulTipeg( الشكل 4 نموذج من

ي العبوة
مشمولة �ف ي والمقابس 

الشكل 5 محول التيار الكهربا�ئ
ُيوضح كيفية اإلمساك بطرف الجهاز باتجاه )MulTipeg( أثناء عملية القياس الشكل 6 مواضع القياس   

ي العبوة
مشمول �ف    ISQ الشكل 7 اختبار

ي العبوة
مشمول �ف الشكل USB 8 مع تعليمات االستخدام 

  
المواصفات

 	5VDC, 2.3W : ي
دخل الطاقة/التیار الكھربا�ئ

 	  100-240VAC, 50-60Hz, 5VA :دخل الشاحن
وزن الجهاز: غ89	 
وزن محطة الشحن: غ285	 
 	EN 60601-1 Class II :فئة سالمة الشاحن
 	EN 60601-1 ME Class II :فئة سالمة الجھاز 
 	EN 60601-1-2, class B : التوافق الكهرومغناطیسي
ُمعد لالستخدام الدائم	 
یحتوي عىل بطاریات نیكل-ھیدرید فلز	 
مواصفات البلوتوث:	 

 	2.4GHz ISM band )2.402-2.480GHz( :دد نطاق ال�ت
 	Class2 1mW [0 dBm[ :قوة اإلرسال
 	)GFSK( دد الغاوسي التعديل: تعديل مفاتيح تحويل ال�ت
القنوات: 40 قناة بمساحة MHz 2 )ميجا هرتز(	 
 	EN 300 328, EN 300 489-1, EN301 489-17, EN 62479:2010 :التوافق
ال توجد جوانب أمنية محددة )بخالف تلك المدرجة �في 14.3( تنطبق عىل االتصال بالبلوتوث.	 

بيئة التشغيل:
درجة الحرارة المحيطة: من 16 إىل 40 درجة مئویة )60 - 104 فھرنھایت(

الرطوبة النسبية: من 10% إىل Rh %80، الضغط الجوي: من 500 هيكتو باسكال إىل 1060 هيكتو باسكال )0.5 - 1.0( ضغط جوي.

النقل والتخزين
درجة الحرارة المحيطة: من -20 إىل 40 درجة مئویة )-4 - 104 فھرنھایت(.

Rh 85% الرطوبة النسبية: من %10 إىل
الضغط الجوي: من 500 هيكتو باسكال إىل 1060 هيكتو باسكال )0.5 - 1.0 ضغط جوي(.
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:) ي
مزود الطاقة )التیار الكھربا�ئ

غیر مصرح للمستخدم بإجراء أي تغییرات عىل ھذا الجھاز باستثناء تغي�ي البطارية

ي األماكن المخصصة لذلك
ي التخلص من البطاریات �ف

نب�ف

ي استعمال قطع الغيار األصلية فقط
ينب�ف

1.1

1.2

1.3

.3

.4



الرموز

المواصفات
لـ  الرنین  تردد  بقیاس  الجهاز  ھذه  یقوم  الوجھیة.  القحفية  والزرعات  األسنان  زرعات  الغرسة(  ثبات  قيمة   ،ISQ( ثبات  لقياس  جهاز  هو   )1 )الشكل   Penguin II

MulTipeg ویعرضهكقیمة ISQ. تعكس قیمة ISQ )من 1 إىل 99( ثبات الزرعة - فكلما كانت القیمة أعىل كلما كانت الزرعة أكثر ثباًتا.

یقیس الجھاز قیمة ISQ بدقة -/+ 1 وحدة ISQ. یمكن أن یتباین تردد رنین MulTipeg عند تركیبه عىل زرعة أسنان ح�ت وحدتین ISQ اعتمادًا عىل شدة قوة / عزم 
ف الجهاز من االتصال بجهاز بلوتوث آخرى. للمزيد من المعلومات، راجع دليل الوحدة القابلة للربط وقسم ”االستخدام”  الدوران. تعمل وظيفة البلوتوث عىل تمك�ي

أدناه.

  
 MulTipeg

ي استخدام 
ي MulTipeg قبل االستعمال. ال ینب�ف

MulTipeg مصنوع من مادة التیتانیوم وله قبضة مدمجة تالئم MulTipeg Driver. تأكد من عدم وجود أي تلف �ف
قطع MulTipeg تالفة/معطلة، فقد ینتج عنھا قیاسات خاطئة.

تتوفر أنواع مختلفة من MulTipeg، حیث صنعت لتناسب أنطمة وأنواع زرعات / تركیبات مختلفة. یر�ج الرجوع للقائمة الُمحدثة للمورد.

.5
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ي تجنب استخدام ھذا الجھاز بجانب جھاز آخر أو تكديسه مع جھاز آخر، ألن ذلك قد یؤدي إىل التشغیل غیر السلیم.
ینب�ف
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ي الحصول عىل قیاسات 
ي فقط إجراء القیاسات باستخدام قطع MulTipeg الصحیحة. قد یتسبب استخدام جھاز MulTipeg خاطئ �ف

ینب�ف
ي إتالف جھاز MulTipeg أو الزرعة / التركیبة

خاطئة أو �ف

ي ثانیة وقوة -/+ 20 غاوس، 10 مم من طرف الجھاز. قد یكون من الضروري اتخاذ 
ّ

یصدر الجھاز نبضات مغناطيسية قصیرة )بمدة نبض تبلغ 1 مىل
احتیاطات عند استخدام الجھاز بالقرب من أجھزة تنظیم ضربات القلب أو أجھزة أخرى حساسة للحقول المغناطيسية

ي عر�ب

إنذار / تحذیر

اتبع دلیل االستخدام

تحذير من المجال المغناطيسي

قابل للتعقیم ح�ت 134 درجة مئویة

م دون تعقیم
ّ
ُسل

رقم الكاتالوج

رقم الشحنة / كود الدفعة

الرقم التسلسلي

تقنية البلوتوث

حد الضغط الجوي

ونية لالستخدام تعليمات إلك�ت

الحفاظ عليه جاف

حدود درجة الحرارة

المصّنع

سنة التصنيع

CE عالمة

الحظر: يقيد القانون االتحادي/ الفيدرالي بيع هذا الجهاز إال من قبل 
طبيب أو طبيب أسنان أو بطلب منه.

ا للوائح المحلية.
ً
ونية وفق ي التعامل مع نفایات األجھزة اإللك�ت

ینب�غ

BF ي للنوع
الجزء التطبي�ت

تمت الموافقة عل الجهاز من قبل هيئة االتصاالت الفيدرالية 
 :)FCC(

A8TBM71S2, IC:12246A-BM71S2

حد الرطوبة

 تابلطتمل لاثتمالا تابثإ - قيدصتلا تامالع
.عساو قاطن ىلع ةلوبقملا جتنملا ةمالس ريياعم



ي عر�ب

الوظيفة التقنية
يتم إرسال نبضات مغناطيسية قصیرة من طرف الجهاز لجعل MulTipeg یھتز. تتفاعل النبضات المغناطيسية مع المغناطيس الموجود بداخل MulTipeg ویتسبب  

.ISQ وتلتقط األداة المجال المغناطيسي المتغ�ي من المغناطيس المھتز، وتحسب التردد ومن ھذا تحسب قیمة .MulTipeg از ف ي اه�ت
ویتسبب ذلك �ف

كيبة / الغرسة ثبات الزرعة / ال�ت
.MulTipeg ي اتجهات مختلفة. تأكد من القياس من اتجهات مختلفة حول الجزء العلوي من جھاز

يمكن أن يكون للزرعة الواحدة ثباتات مختلفة �ف

ISQ قيمة
ي العدید من الدراسات السریریة. ويمكن طلب قائمة 

ُیعرض ثبات الزرعة كـ “قیمة ISQ”. كلما كانت القیمة أعىل كلما كانت الزرعة أكثر ثباًتا. تم وصف قیمة ISQ �ف
بالدراسات من الموّرد.

البطاریات والشحن
ي شحنھا قبل االستخدام. يستغرق الشحن الكامل حواىلي 3 ساعات عند 20 درجة مئوية أو 

ي ینب�ف يحتوي الجهاز عىل اثنین من خالیا بطاریة نيكل-هيدريد فلز وال�ت
ف  ا بالكامل فيمكنه أن یجري عملیة القیاس المتواصل لمدة ساعت�ي

ً
يد درجة حرارة الغرفة األك�ث دفًئا من وقت الشحن. إذا كان الجھاز مشحون ف 68 درجة فهرنهايت. س�ت

قبل أن یحتاج إلعادة شحنه. حالة البطارية مرئية عىل الشاشة. وعندما تصل البطاریة إىل مستوى ضعیف جًدا، یتم إيقاف تشغيل الجھاز تلقائًیا. عند توصيل محطة 
ي محطة الشحن ويتم 

ء ضوء أزرق LED أعىل محطة الشحن. عندما يتم وضع الجهاز بشكل صحيح �ف ي
ي )الشكل 5( سي�ف

الشحن )الشكل 2( بمحول التيار الكهربا�ئ
ي محطة 

ي وضع الجهاز �ف
ء ضوء أخ�ف LED وامض. عندما يتم شحن البطاريات بشكل كامل سيتغ�ي الضوء إىل ضوء أخ�ف ثابت. ال ينب�ف ي

شحن البطاريات سي�ف
ي محطة الشحن.

ي القيام بعملية القياس أثناء وضع الجهاز �ف
الشحن أثناء عملية القياس. ال ينب�ف

تغي�ي البطاریات
. يتم توف�ي تعليمات حول كيفية تغي�ي البطاريات مع علبة البطارية. ا�في ا�في لها/عندما تصل إىل عمرها االف�ت يجب استبدال البطاريات عندما ينتهي العمر االف�ت

االستخدام

تشغيل / إيقاف الجهاز
نامج. اضغط عىل مفتاح التشغیل لتشغیل الجھاز. قبل بدء القياسات سيتم سماع صوت صف�ي قص�ي وسيتم عرض إصدار ال�ج

إذا ظھر أي كود خطأ )EX، حیث یمثل “X” رقم الخطأ( أثناء بدء التشغیل، فیر�ج الرجوع إىل فصل “استكشاف األخطاء/األعطال وإصالحھا”. إلیقاف التشغیل، 
اضغط عىل مفتاح التشغیل. سیتوقف الجھاز مجرد العمل بعد 30 ثانیة من عدم االستعمال.

القياس
يتم تثبيت MulTipeg )الشكل 4( عىل الزراعات / التركیبات / الغرسات باستخدام driver MulTipeg )الشكل 3(. استخدم الشد الیدوي مع تقريبا 6-8 نیوتن سنتیمتر 
ي إشارة، ُیسمع صفیر، ومن ثم تظھر قیمة ISQ عىل شاشة 

من شدة قوة / عزم الدوران. شّغل الجھاز وأمسك الطرف بالقرب من قمة MulTipeg )الشكل 6(. عند تل�ت
العرض.

. حاول التخلص من  ، فلن یتمكن الجھاز من القیاس. ُیسمع إنذار / تحذیر الضجيج الكهرومغناطيسي ويظهر عىل الشاشة أيضاً إذا كان ھناك ضجیج كھرومغناطیسي
ي موجود بالقرب من الجھاز.

مصدر الضجیج. یمكن أن یكون المصدر عبارة عن جھاز كھربا�ئ

ISQ نقل بلوتوث
يتم إرسال رقم ISQ تلقائًيا من خالل رابط بلوتوث تسلسىلي ، ويمكن استالمه بواسطة أي جهاز لديه القدرة عىل استقبال بيانات البلوتوث التسلسلية.

هم. من مسؤولية المستخدم تحديد وتحليل وتقييم ومراقبة هذه المخاطر.  قد يؤدي االتصال بأجهزة أخرى إىل مخاطر غ�ي محددة للمر�ف أو مستخدمي الجهاز أو غ�ي
. ي هذا الجهاز أو األجهزة المرتبطة إحداث مخاطر جديدة تتطلب تحلياًل إضافياً

ات �ف يمكن للتغي�ي

ي الجهاز اآلخر وقم باالتصال.
للقيام بنقل بيانات بلوتوث يجب توصيل الجهاز بجهاز بلوتوث آخر. لالتصال قم بالبحث عن ”Penguin II” �ف

كة المصنعة فقط ي توفرها ال�ش ي استخدام البطاريات ال�ت
ينب�ف
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12.2

ي محطة الشحن
تأكد من وضع الجهاز بشكل صحيح �ف
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ي عر�ب

التنظيف والصيانة

المطهرات الموىص بھا
:Driver MulTipeg و MulTipeg ،یو� بالمطھرات التالیة للجھاز

 	Schülke & Mayr: Mikrozid AFLiquid
 	Dürr: FD 322
 	Metrex: CaviCide

اتبع تعليمات استخدام المطهر.

)MulTipeg & MulTipeg Driver( التعقيم بالموصدة / األوتوكالف

ي كیس أوتوكالف قبل التعقيم.
ي معقم بخاري )الموصدة / األوتوكالف( مسبق التفریــــغ وفًقا لمعیار ISO 17665-1. نظف المنتجات وضعھا �ف

ي القیام بالتعقیم �ف
ينب�ف

ي إجراءات التعقيم التعقیم التالیة:
ینب�ف

3 دقائق عىل األقل عند درجة حرارة 134 )+4/-1( درجة مئویة أو 273 )-1.6/+7.4( فھرنھایت. 	 

اتبع دلیل استخدام جهاز التعقیم /الموصدة / األوتوكالف الُمستخدم.

التنظيف

الجهاز	 
ي تتطلب 

ي األماكن ال�ت
ي تغطیة الجھاز بغطاء ُمعّقم عند االستخدام �ف

ینظف الجھاز بقطعة قماش مبللة. یمكن استخدام أي من المطھرات المذكورة أعاله. ینب�ف
التعقیم.

 	MulTipeg  و  MulTipeg Driver
ي تنظیف Driver MulTipeg و MulTipeg بماء یحتوي عىل منظف أو بماء فقط باستخدام فرشاة خفیفة. یمكن استخدام أي من المطھرات المذكورة أعاله. 

ینب�ف
ي تعقیم Driver MulTipeg و MulTipeg قبل االستخدام وفًقا للتعلیمات الواردة أعاله.

ي تتطلب التعقیم، فینب�ف
ي األماكن ال�ت

عند االستخدام �ف

ي
اىصغ العمر االف�ت

ي ترك الجھاز بدون 
ي للجھاز بحسب عدد دورات الشحن. یمكن شحن البطاریات الداخلیة بالكامل أكثر من 500 مرة قبل الحاجة إىل استبدالھا. ال ینب�ف

یكون العمر االفترا�ف
شحن ألكثر من سنة.

ویتوفر Driver MulTipeg بضمان 100 دورة تعقیم )أوتوكالف(، ویتوفر MulTipeg بضمان 20 دورة تعقیم، قبل أن يتعرضا للتدھور بأي شكل من األشكال.

استكشاف األخطاء/األعطال وإصالحھا واالختبار
يمكن اختبار الجهاز باستخدام اختبار ISQ )الشكل 7(. قم بتشغيل الجهاز وأمسك الطرف بالقرب من الجزء العلوي من الدبوس.

، ومن ثم يتم عرض قيمة ISQ عىل الشاشة. ي إشارة، يتم سماع صوت صف�ي
عند تل�ت

األخطاء المحتملة
صعوبة الحصول عل القیاس:	 

ي ھذه الحالة، حاول اإلمساك بطرف الجھاز بالقرب من طرف MulTipeg. تحقق 
از بـ MulTipeg. �ف ف ي بعض الحاالت، یكون من الصعب عىل الجھاز إحداث اه�ت

�ف
ازه. ف ي قد توقف اه�ت  من عدم مالمسة األنسجة الرخوة لـ MulTIpeg، وال�ت

ً
أيضا

ي عل الشاشة(:	 
إنذار الضجیج )مسموع ومر�ئ

ي إطالق اإلنذار.
ي بالقرب من الجھاز �ف

یتسبب وجود جھاز كھربا�ئ
یتوقف الجھاز عن التشغیل فجأة:	 

یتوقف الجھاز تلقائیا عن التشغیل بعد 30 ثانیة من عدم االستعمال.
ويتوقف عن التشغيل أيًضا، إذا كان مستوى البطارية منخفًضا جدًا، وبسبب أي رمز من رموز الخطأ الموضحة أدناه.

.13

ي تنظیف األجزاء وتطھیرھا قبل االستخدام
ینب�ف

ي الموصدة/ األوتوكالف
ال تعقم الجهاز �ف

13.3
رًا. ال تنظف MulTipeg بالموجات فوق الصوتیة. قد يسبب ذلك �ف

یجب تنظیف الجھاز بمطھر بعد كل مریض

13.1

13.2

15.1

14



ي عر�ب

رموز الخطأ
إذا كان هناك عطل، فسوف تظھر رموز الخطأ التالیة عىل شاشة العرض قبل إيقاف تشغيلها:

ي مكونات الجهاز. هناك قطع إلكترونیة معطلة.
E1: خطأ �ف

 . E2: خطأ مع ضجيج. یظھر عند وجود ضجیج كھرومغناطيسي
. E3: خطأ �في طاقة النبض. خلل �في تولید النبض المغناطیسي

الملحقات وقطع الغيار

MulTipeg: ير�ج الرجوع إىل القائمة المحدثة من المورد.

خدمة الصيانة
كة المصنعة أو الموزع. یتوفر الجهاز II Penguin بضمان لمدة عامین. ي حالة تعطل الجهاز اتصل بال�ش

�ف

ي حددها أو وّردها مصّنع هذا الجهاز إىل زيادة االنبعاثات قد يؤدي استخدام ملحقات أخرى غ�ي تلك ال�ت
 أو انخفاض المناعة الكهرومغناطيسية لهذا الجهاز،  ويؤدي ذلك إىل عملية تشغيل غ�ي سليمة

ISQ اختبار علبة 
البطاريات

ي غطاء 
برا�ف

البطارية
غطاء البطارية قابس 

الواليات 
المتحدة 
األمريكية

اليا قابس أس�ت قابس المملكة 
المتحدة

قابس االتحاد 
ي األورو�ج

محول التیار 
ي
الكھربا�ئ

موديل رقم 
UES06WNCP-

052080SPA

م غطاء معقَّ  MulTipeg
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ي عر�ب

معلومات عن التوافق الكهرومغناطيسي
زیادة  الجھاز، فحاول  الحساسة بسبب  اإللكترونیة  أحد األجھزة  تأثر  إذا  والمناعة.  باالنبعاثات  يتعلق  فيما   EN 60601-1-2 لمتطلبات معیار الجهاز  يستجيب ھذا 

ي توصیل الشاحن أثناء عملیة القياس.
المسافة بینھما. ال ینب�ف

إرشادات وبيان الشركة المصنعة/المنتجة - االنبعاثات الكهرومغناطيسية

إرشادات وبيان الشركة المصنعة/المنتجة - مستویات اختبار المناعة الكهرومغناطيسية

ي البیئة الكھرومغناطیسیة المحددة أدناه.
تم تصمیم جھازII Penguin لالستخدام �ف

البيئة الكهرومغناطيسي - إرشادات التوافق/االمتثال اختبارات االنبعاثات

دد الراديوية فقط من أجل وظيفته  يستخدم جهاز )Penguin II( طاقة ال�ت
الداخلية والبلوتوث.

المجموعة 1 C1SPR11 انبعاثات ترددات الراديو

جهاز ببطارية قابلة إلعادة الشحن B الفئة C1SPR11 انبعاثات ترددات الراديو

غ�ي قابل للتطبيق IEC61000-3-2 انبعاثات توافقية

غ�ي قابل للتطبيق IEC61000-3-3 االنبعاثات الوميضية / ي
تقلبات الجهد الكهربا�ئ

ي البیئة الكھرومغناطیسیة المحددة أدناه.
تم تصمیم جھازII Penguin لالستخدام �ف

مستويات االختبار وبیئة مرافق الرعایة الصحیة المھنیة معاییر التوافق الكهرومغناطيسية أو طریقة االختبار اختبار المناعة

8kV ± التالمس
15kV ± 8kV ± 4kV ± 2kV ± الهواء

IEC61000-4-2 )ESD( ي
/الكھربا�ئ التفریــــغ الكھروستاتیكي

10V/m :2.7GHz - 80MHz
3V/m :6GHz - 2.7GHz

1kHz عند ) AM 80% )أمب�ي

IEC61000-4-3 حقول الترددات الرادیویة الكھرومغناطیسیة المشعة

3 م�ت كحد أد�ف للمسافة الفاصلة عن جھاز اإلرسال الالسلكي IEC61000-4-3 تشكل حقول القرب معدات اتصال السلكیة بالترددات الرادیویة

30A/m
60Hz 50 أوHz

IEC61000-4-8 تردد الطاقة المقدرة للحقول المغناطیسیة

2kV ±
100kHz / 5kHz تردد التكرار

IEC 61000-4-4 ي سریــــع / عابر
اندفاع كھربا�ئ

1kV ±  ،0.5kV ± IEC 61000-4-5 موجة تیار من خط إىل خط، موجة تیار من خط إىل األرض

3V
80MHz - 0,15MHz

 80MHz 0,15 وMHz الالسلكیة بین ISM ي ترددات
6V �ف

1kHz عند ) AM 80% )أمب�ي

IEC61000-4-6 اضطرابات ناتجة عن حقول الترددات الرادیویة

 ،UT %0
0,5 دورة: عند °0 ، °45، °90، °135، °180، °225، °270 و 315°

،UT %0
1 دورة: عند °0 و 180°،

،UT %70
25 دورة: عند 0°

،UT %0
250 دورة: عند 0°

IEC 61000-4-11 ي عابرة عىل طول خطوط اإلمداد
ي وحالة اضطراب كھربا�ئ

انخفاضات وانقطاع الجھد الكھربا�ئ

Integration Diagnostics Sweden AB
Furstenbergsgatan 4
416 64 Gothenburg, Sweden
www.idsab.com
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